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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340920-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
2014/S 193-340920

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Kapcsolattartási pont(ok): Rumbach Center 5. emelet (Jobb szárny) 513-as szoba
Címzett: Mádi Zita
1075 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 307741183
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax:  +36 12351044
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12: Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési
szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki
tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340920-2014:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@bkk.hu
www.bkk.hu
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A teljesítés helye: Budapest.
NUTS-kód HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Clark Ádám tér felújításának tervezési szolgáltatásai.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
71245000, 71246000, 71300000, 71320000, 71356400, 71400000, 71410000

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
Tervfázis nyomtatott példányszám/digitális példányszám
1.) Engedélyezési szintű bírálati terv kidolgozása 3/1
2.) Engedélyezési terv készítése* 3/1
3.) Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak átvezetése, Ajánlatkérési dokumentáció
(tenderdokumentáció) műszaki köteteinek készítése, leszállítása bírálatra 3/3
4.) Végszállítás. Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges Ajánlatkérési
dokumentáció (tenderdokumentáció) műszaki köteteinek készítése, leszállítása 10/4
*Az engedélyezéshez szükséges szakhatósági példányok és a kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi hozzájárulás,
továbbá a közműszolgáltatók hozzájárulásának megszerzéséhez szükséges példányok biztosítása is vállalkozó
feladata, amely a fenti példányszámokon felül értendőek.
A terveket digitális formában (.docx, .xlsx, .PDF; valamint .dwg formátumban) már a bírálati terv szakaszában is
le kell szállítani (alkalmas adathordozón).
Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése a Dokumentációban szerepel.

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 238 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A kötbéralap késedelmes és hibás teljesítés esetében a szerződésben megjelölt részteljesítési szakaszok nettó
szerződéses ellenértéke. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a
szerződéstervezet tartalmazza.
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Késedelmi kötbér (amelynek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza):
A késedelem 1-10. napjáig az adott részteljesítés(ek)re eső nettó Vállalkozói díj 1 %-a naponta, a 10. naptól 2
%. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az adott részteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj 20 %-át.
A kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
- mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a
Szerződés 7.4. pontja szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
Hibás teljesítési kötbér (amelynek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza):
Hibás teljesítés esetén Ajánlatkérő napi 1 %, legfeljebb a kötbéralap 20 %-nak megfelelő mértékű kötbért
érvényesíthet a hiba felfedezésétől a hiba kijavításáig terjedő időszakra, a szerződésben foglaltak szerint. A
hibás teljesítési kötbér vetítési alapja a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozási díj.
A kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
- mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a
Szerződés 7.4. pontja szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér (amelynek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza):
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, illetőleg a nyertes Ajánlattevő kétszeri hibás teljesítését
követően Megrendelő jogosult - mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - választása szerint a
szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Vállalkozó a teljes nettó Vállalkozási
díj 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben az Ajánlatkérő késedelmi
és hibás teljesítési kötbér felszámítására nem jogosult. Amennyiben a határozott idő lejárta előtt Ajánlatkérő
rendkívüli felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a Szerződés, amelyért Ajánlattevő felelős,
úgy Ajánlattevő szintén köteles a jelen pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére.
Teljesítési Biztosíték (amelynek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza) mértéke a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A Teljesítési Biztosítéknak a Kbt. 126. § (4) bekezdése
szerint a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre állnia. A Teljesítési Biztosíték említett határidőre
történő nyújtásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Teljesítési Biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása
szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára
történő befizetéssel (átutalással) vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó
- kötelezvénnyel a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. A szerződés hatálybalépésekor bank vagy
biztosító által vállalt garancia, illetve banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási kötelezvény
formában nyújtandó Teljesítési Biztosítéknak a végteljesítésig kell érvényben lennie. A Teljesítési Biztosítékot
- fizetési bankszámlára történő befizetéskor - a végteljesítésig kell fenntartani. Ajánlatkérő jogosult a
teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződésben
meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. Nyertes Ajánlattevő a vállalkozási szerződés
érvényességi ideje alatt a teljesítési biztosítékból történő lehívás esetén 15 napon belül köteles a biztosítékot az
eredeti összegre kiegészíteni.
Végteljesítés időpontjának Ajánlatkérő a végteljesítéshez kapcsolódó teljesítésigazolás kiállításának napját
tekinti.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás a nyertes Ajánlattevő általi teljesítést, és az Ajánlatkérő által a Kbt. 130. § (1), (4)–(6)
bekezdésekben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározottak szerinti elismeréseként
kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással, forintban kerül
kiegyenlítésre.
Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme forint.
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Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg, Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására a
szerződésben meghatározottak szerint. A teljesítési igazolást Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint
állítja ki.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé projekttársaság
létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlatot tevő), alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés
a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjaiban, az 56. § (2) bekezdésben, valamint
az 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
2–8, 10–11. §-ban meghatározottak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek –
ajánlattevő választása szerint – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § meghatározottak szerint kell igazolnia
a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontok fenn nem állását. Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
Az igazolások tartalmára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései valamint
a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014-án (2014. évi 57. szám) közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója
a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú
útmutatója adnak ajánlattevő számára iránymutatást. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők
vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) közzétett „A Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” útmutató ad iránymutatást. A kizáró okok fenn nem állásáról
szóló nyilatkozatokat a gazdasági szereplők a jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában kell, hogy kiállítsák,
olyan nyilatkozatokat kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi a jelen közbeszerzési eljárás
megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladását követően került kiállításra.
Amennyiben ajánlattevő cégkivonatával kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban
van-e vele szemben.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
P/1
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, csatolja az
eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga
előírja közzétételét) részét képező eredmény-kimutatásának egyszerű másolatát. Ha az eredmény-kimutatás
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdése: Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Előzőek szerint, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel szerinti tevékenységen az Ajánlatkérő az
alábbiakat érti:
Komplex közlekedési létesítmények (közúti, kerékpáros, gyalogos közlekedési csomópontok) tervezése és
engedélyeztetése, közművesített városi környezetben.
P/2
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja valamint a 14. § (4) pontja alapján
ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három
üzleti év időszakában a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételről attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1. és a P/2 alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3)
bekezdése.
Az alkalmassági követelményeknek (P/1., P/2) való megfelelésre a Kbt. 55. § (4), valamint a Kbt. 55.§ (5)-
(6) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak, valamennyi fent meghatározott alkalmassági feltétel
tekintetében külön-külön. A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az előírt alkalmassági
követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, illetve a P/1 pont szerinti alkalmassági követelmény kizárólag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ez esetben elegendő, ha közülük egy felel meg.
Abban az esetben, ha ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az alkalmasság igazolása
mellett a rendelkezésre állás is megfelelően igazolandó.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében
foglaltakra is.
A P/1. és P/2. pontok szerinti alkalmassági szempontok tekintetében a Kbt. 55. § -ának (6) bekezdés c)
pontjában foglaltak az irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három lezárt üzleti évből legfeljebb egy évben volt negatív.
Amennyiben ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő akkor alkalmas, ha
a nyilatkozatából megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevétele a működési ideje alatt eléri a nettó 15 000 000 HUF-ot.
P/2
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Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele, az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében elérte összesen a nettó 15 000 000 HUF-
ot.
Amennyiben az ajánlattevő a naptári évtől eltérő időtartammal határozza meg az üzleti évét, úgy a vizsgált
időszak az annak megfelelő legutóbbi három üzleti év.
Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban állnak rendelkezésre, az átváltásnál az adott üzleti év
fordulónapján érvényes MNB deviza középárfolyamát kell figyelembe venni.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlathoz csatolnia kell:
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásokat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés szerinti részletezettséggel, a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolva, és a 16. § (6) bekezdésben, és 17. §
(1) bekezdésben foglaltakkal összhangban.
A referencia bemutatásnak legalább az alábbi tartalomra kell kiterjednie:
1 a teljesítés ideje
2 a szerződést kötő másik fél, megnevezése, elérhetősége
3 a szolgáltatás tárgya;
4 az ellenszolgáltatás összege;
5 nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésre vonatkozóan;
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az
alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M2.) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a
szakembereknek – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakembereknek minden esetben csatolniuk kell saját kezűleg aláírt:
— nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, az adott szakterületen
rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
— Szakmai önéletrajzot, amelyben végzettségük, képzettségük bemutatása mellett megadják a szakmai
gyakorlatuk idejét (év/hónap-tól év/hónap-ig terjedő bontásban a gyakorlati időt jelentő hónapok számának
feltüntetése mellett) azon szakterület tekintetében, amely alkalmasság igazolására az ajánlattevő be kívánja
vonni őket, a szakember által saját kezűleg aláírva.
— valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát,
— Ajánlattevő nyilatkozat formájában egyértelműen köteles bemutatni, hogy mely szakembert, mely
pozícióra jelöli, valamint, hogy nyertessége esetén Ajánlattevő gondoskodik az adott szakemberek kamarai
nyilvántartásba vételéről.
Az M.1. és M.2. pontok tekintetében a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet
és jelen ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek
igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitását rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
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történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján
támaszkodhat azzal, hogy az M.1. pont tekintetében a Kbt. 55. § -ának (6) bekezdés b) pontja, míg az M.2. pont
tekintetében ugyanezen jogszabályi hely a) pontja az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.
Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt időszakban rendelkezik az alábbi referenciamunkával:
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évig terjedő időszakot vizsgálva
összességében:
— legalább 1 db, legalább nettó 5 000 000 HUF tervezési értékű városi környezetben tervezett közúti
körforgalmi csomópont komplex (közműtervezést is tartalmazó) engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek
elkészítésére irányuló referenciával;
— legalább 1 db műemléki környezetbe elvégzett közlekedési létesítmény tervezése, melyhez kapcsolódóan
Örökségvédelmi munkarész készült az örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulás megkéréséhez (hivatkozva
a „93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről” 1. melléklet 2.2.2. pontjára)
Ugyanazon referenciaigazolás több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető, amennyiben abból
az egyes előírásoknak való megfelelés külön-külön megállapítható.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. - vagy e
törvény hatályba lépése előtt e tárgyban hatályban volt törvény -, illetve a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. szerinti alábbi, államilag elismert felsőfokú végzettséggel rendelkező –
minőségellenőrzésért is felelős – szakemberekkel (a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet alapján):
a) legalább 2 fő É kategóriás besorolású, vagy azzal egyenértékű Építészeti tervezési szakterület tevékenységi
körű, jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű terület) lévő építmény
teljes körű építészeti tervezésre kiterjedő jogosultságú tervezővel,
b) legalább 2 fő KÉ-K kategóriás besorolású, közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények
tervezési részszakterületi jogosultságú tervezővel, akik közül legalább 1 fő kiemelt, minimum 3 év gyakorlattal
rendelkezik.
c) legalább 1 fő V kategóriás besorolású Építményvillamossági tervezési szakterület tevékenységű körű
villamos mérnök tervezővel.
Egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül több alkalmassági
követelmény igazolására is besorolható, azonban az a)-c) pontban felsorolt követelmények valamelyikének
megfelelő, legalább 3 fő szakember bemutatása kötelező.
Ajánlatkérő a megjelölt végzettségekkel és jogosultságokkal egyenértékű végzettségeket is elfogad
amennyiben ajánlattevő az egyenértékűséget igazolja.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételként előírt szakmai gyakorlati időt összességében vizsgálja, tehát annak
nem kell az előírt időtartam tekintetében folyamatosnak lennie.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás: 266/2013 (VII.11) Kormányrendelet vagy az átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Kormányrendelet.
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III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
BKF/K-73/2014

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.11.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.11.2014 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.11.2014 - 10:00
Hely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21., V. emelet BKF tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A részvétel a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint; bontási eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
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1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának,
vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak
el. (Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére). Amennyiben az
ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás
másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott
aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati
példányát.
1.2 Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti
adatokat.
1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)–b) szerinti adatokról (nemleges válasz is
megjelölendő).
1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. A Kbt. 60. § (3)
bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.
2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:
A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció
részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a nevükben
eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 6:29. § (1)) kell vállalniuk
teljesítésükért.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25–26. §-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:
A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat mind az ajánlattevő mind a kapacitást nyújtó szerv
vonatkozásában.
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
4. Az ajánlatokat 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az ajánlati
dokumentáció tartalmazza. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatának másolati példányát 1 db elektronikus
adathordozón (CD/DVD) is, a dokumentációban foglaltak szerint, a Kbt. 61. § (1) bekezdésével összhangban.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat papír alapú és az elektronikus példányának eltérése
esetén Ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti mérvadónak.
5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.
6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása
is benyújtandó, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő
az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős, az
ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentum tartalmát tartja irányadónak.
7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.
8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a
közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban
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kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a garanciát vállaló, vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozatot. A Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell benyújtani.
9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek
rendelkezései az irányadóak.
10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18.§ szerinti minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban határozta meg, a P1, P2, M1, M2 követelmény tekintetében is.
11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy
amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a
Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.
12. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 09:00–16:00 óra, valamint az
ajánlattételi határidő utolsó napján az ajánlattételi határidő lejártáig) van lehetőség.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő megküldésével
tájékoztatja.
14. A szerződéskötés a Kbt. 124. § (5)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.
15. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig
09:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-től az ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, az I.1. pontban
megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek,
ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az I.1. pontban az ajánlat leadásaként megjelölt irodába
beérkeznek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot
ajánlattevő viseli. (Az ajánlat benyújtásának részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.)
16. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák
tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar
forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az
alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az
átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt
terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.
18. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nyertessége
esetén a szerződés teljesítéséhez az alábbi, kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése
szükséges:
III.2.3.) M.2 pont
M.2. a) 2 fő É jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal)
M.2. b) 2 fő KE-K jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal)
M.2. c) 1 fő V jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultsággal)
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat
vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő a megjelölt
jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot is elfogad az alkalmassági követelmények igazolása során.
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A nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül. A szerződéskötés feltétele, hogy
- amennyiben az adott szakemberek szerepelnek a kamarai névjegyzékben, úgy ajánlattevő nyertessége
esetén a szerződéskötést megelőzően köteles megjelölni a mérnöki tagságukat nyilvántartó kamarát, valamint
tagi azonosítójukat, és a jogosultság ellenőrzésének elérési útvonalát;
- amennyiben a szakember nem szerepel az ajánlatkérő által ingyenesen elérhető elektronikus
nyilvántartásban, úgy a szerződéskötést megelőzően a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát
vagy amennyiben más tagállamban rendelkeznek a küldő vagy származási országban magyarországi
szabályozással egyenértékű jogosultsággal, a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát és annak
felelős magyar nyelvű fordítását ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátani.
19. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Ajánlatkérő a Kbt.
94. § (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
20. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54.
§)
21. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi megadott határidő közép-
európai helyi idő szerint (CET) értendő.
22. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon arra
vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek (2011. évi CXCVI. törvény 3. § -ának (1) bekezdés 1. pontja)
minősül.
23. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján - amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás keretében
új, ajánlatában korábban meg nem nevezett gazdasági szereplőt nevez meg - az új gazdasági szereplő
vonatkozásában legfeljebb egy alkalommal biztosítja a felmerült hiányok pótlását.
24. Ajánlatkérő az alábbi feladatok igazolt teljesítését követően biztosít részszámlázást:
— Nyertes Ajánlattevő az engedélyezési terv leszállítása és annak Ajánlatkérő általi elfogadása és
teljesítésének igazolása után adhatja be 1. számláját Ajánlatkérő részére. A számla összege a szerződésben
rögzített nettó ajánlati ár 40 %-a + ÁFA; A Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési terv szállítási határideje:
szerződéskötéstől számított 105. naptári nap)
— Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési közbeszerzés megindítására alkalmas műszaki dokumentáció leszállítása
és, annak Ajánlatkérő általi elfogadása és teljesítésének igazolása után adhatja be 2. számláját Ajánlatkérő
részére. A számla összege a szerződésben rögzített nettó ajánlati ár 60%-a + ÁFA: A kivitelezési közbeszerzés
megindítására alkalmas műszaki dokumentáció szállítási határideje: szerződéskötéstől számított 238. naptári
nap)
A hatósági-, eljárási díj(ak) és illeték(ek) nem képezik az ajánlat részét. Ajánlattevőknek nem kell a hatósági-,
eljárási díj(ak)kal és illeték(ek)kel kalkulálniuk az ajánlati ár megadásakor. Az engedélyezés során felmerülő
hatósági díj(ak)at és illeték(ek)et a nyertes Ajánlattevő a számla részeként számlázza Ajánlatkérő felé az
egyedi szerződésben rögzítettek figyelembevétele mellett. Amennyiben a hatósági díj vagy illeték mértéke
Ajánlattevő magatartásának felróható módon (pl.: késedelem, hiánypótlási kötelezettség elmulasztása, stb.) a
jogszabályban meghatározott mértéknél magasabb, úgy ajánlatkérő a jogszabályban meghatározott hatósági
díjat meghaladó mértéket nem téríti meg.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nettó ajánlati ár átalány jellegű, így a jelen közbeszerzési eljárásban
megajánlott ajánlati áron felül a szerződésben foglalt feladat teljesítéséért további ellenszolgáltatást az
Ajánlatkérő nem fizet - ide nem értve a hatósági díj(ak)at és illeték(ek)et .
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Ajánlattevő a 2. számlája részeként jogosult az engedélyezési eljárás során felmerülő, hatósági-, eljárási díjak
és illetékek ellenértékét Ajánlatkérő felé érvényesíteni jelen felhívásban és a szerződésben rögzített feltételek
szerint.
25. Ajánlatkérő a szerződésben olyan feltételeket határozott meg, mely feltételek bekövetkezése esetén a
teljesítési határidő meghosszabbítása - a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján - nem vonja maga után a Kbt. 132.
§ -ban foglalt szerződés-módosítás szükségességét. A részletes feltételeket a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
26. Amennyiben ajánlattevő a teljesítési biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az Ajánlatkérőnek
a 12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára történő befizetéssel teljesítheti, feltüntetve a
befizetés jogcímét pl.: „teljesítési biztosíték - „Clark Ádám tér felújításának tervezési szolgáltatásai”.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § -a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
3.10.2014
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